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iedere zaterdag open van 10info@hetgelehuisinprincenhage.com
18 uur
www.hetgelehuisinprincenhage.com
Haagsemarkt 35
Breda/Princenhage OKTOBER 2018
zaterdag 6 oktober 15 uur Opening

vrijdag 26 oktober 20.00 uur

Gele Huis Galerie

Gele Huis Kunstlezing

Peter Heavens fotograaf

Peter Heavens, geboren in Engeland is van oorsprong illustrator
en had van jongs af aan fascinatie voor beelden. Als kind begon
hij al te fotograferen, zelf zijn films te ontwikkelen en zijn foto's
af te drukken. De foto’s op de tentoonstelling in Het Gele Huis
zijn een weergave van beelden die hij onderweg naar zijn werk
tegenkomt en vastlegt met diverse camera's.
Vrij entree

zaterdag 13 oktober 11.00-12.30
Inloop vanaf 10.30 uur

Van Gogh Wandeling

Wandeling o.l.v. een gids via Haagsemarkt/Haagweg langs
Huize Mertersem en de boom van Vincent naar begraafplaats
Haagveld waar grootvader Vincent en oom Vincent liggen
begraven. Onderweg vertelt de gids over Princenhage en de
relatie met de Van Goghs.
€ 7,50 (incl. 1 consumptie) / € 17,50 (incl. lunch)
Klik HIER om u aan te melden met of zonder lunch.

zaterdag 20 oktober 15.00 uur

Gele Huis Cultuurpodium

Kijk op de website wie er optreden
Vrijwillige bijdrage
Wilt u ook optreden? Klik HIER om u aan te melden.

NIEUW!!!

Onderzoeker Anton Joosen vertelt over Uriël Acosta,
het verdwenen schilderij van Meijer de Haan.

Meijer de Haan was een Joodse kunstschilder en bevriend
met Theo van Gogh en Paul Gauguin. Hij ontvluchtte
Amsterdam na hevige kritiek op zijn grote schilderij Uriël
Acosta, dat sinds 1888 van de aardbodem verdwenen is.
Anton Joosen vertelt Meijer de Haans roerige verhaal,
maar lost hij ook het mysterie van het verdwenen
schilderij op? Na afloop kunt u het boek Uriël Acosta van
Anton Joosen kopen voor € 12,50
€ 7,50 incl. 1 consumptie
Klik HIER om u aan te melden. Na betaling van het bedrag
op rekeningnr. NL44 RABO 0319 005879 t.n.v. Stichting
Cultuur in Princenhage o.v.v. lezing 26-11 is de aanmelding
definitief.

zaterdag 27 oktober 15.00 uur

Het Gele Uur

Schilderen En Zo… / Black is the color
Twee kunstdocumentaires over Kerry James Marshall
Inleiding door kunsthistorica Ella van Opstal Rijnen
Kerry James Marshall legt de vinger op de zere plek: de
afwezigheid van zwarten in de westerse kunstgeschiedenis.
Hij en andere zwarte kunstenaars streven er naar dit “zwart
tekort in de overwegend witte beeldbank van media en
beeldende kunst ” op te vullen.
Vrijwillige bijdrage

Gele Huis Atelier
Klik HIER om te zien welke workshops er zijn

ontmoetingsplaats voor kunst en informatie

nieuwsbrief

[Typ hier]

WORKSHOPS
HOME

DOE MEER MET KUNST
Buiten tekenen
woensdag 3 oktober
10.00 - 12.30 uur
door Henny Adank

Tekenen is op de eerste plaats op de juiste manier leren
kijken. Verder is het nodig om enkele basisbeginselen en
technieken te leren. En ten slotte veel te oefenen.
In deze workshop leert u een standpunt kiezen en dat
uitwerken in een lijntekening met inkt en/of kleurpotlood.
€ 17,50 incl. 1 consumptie

Tafeltje beschilderen
donderdag 11 oktober
10.00 - 15.30 uur
door Natasja Ahout

U leert hoe u met acrylverf en penseel een standaard (Lack)
bijzettafeltje kunt omtoveren tot een uniek kunstwerkje
passend in uw interieur. Na het in elkaar zetten van uw
eigen tafeltje krijgt u kort informatie over het te gebruiken
materiaal en wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Hierna
gaat u aan de slag. Rond 12.30 uur lassen we een
middagpauze in van 30-45 min. In die tijd kunt u lunchen in
het Roode Hert of een luchtje scheppen.
€42,50, inclusief tafeltje, materiaal, gebruik van gereedschap
en 1 consumptie (€52,50 incl. lunch)

Sieraden maken
vrijdag 19 oktober
13.30 - 16.00 uur
door Marina en Mieke Muskens

Tijdens deze workshop kiest u zelf kralen uit, waarmee u een
uniek sieraad (ketting, armband, oorbellen) gaat maken. De
opbrengst van de workshop komt ten goede aan de
Tibetaanse vluchtelingen. Zij maken de glaskralen van
Muranoglas in het glasatelier Exile Creations.
€27,50, inclusief 3 glaskralen, gebruik van gereedschap en 1
consumptie. Extra glaskralen €4,50 per kraal.

Rondweven
donderdag 15 + 22 november
13.00 - 16.30 uur
door Marianne Sprangers

Een eeuwenoud ambacht in een nieuw jasje
Weven is het kruisen van draden: schering en inslag. Daarbij
creëert men zijn eigen textiele constructie, bepaalt men zijn
eigen textuur, kleur en creatie.
In deze workshop krijgt u uitleg over de basisprincipes van
weven en ben je in de gelegenheid onder begeleiding te
oefenen met verschillende bindingen, diverse soorten en
kleuren draad, garen, katoen en wol. U leert een
rondweefwerk op te zetten en maakt vervolgens een sieraad
(of koord) naar eigen smaak. U kunt inspiratie opdoen uit
aanwezige literatuur en voorbeelden.
Tweedaagse workshop: €40,- inclusief oefenmaterialen en 1
consumptie.

Klik HIER om u aan te melden voor de workshops.
Vermeld of u gebruik wilt maken van een lunch à € 10,-

nieuwsbrief

